
Problemen met kleurovereenkomsten zijn zo opgelost met
de toonaangevende technologie van Axalta

Autoschadeherstelbedrijven hoeven geen genoegen te nemen met foute
kleurovereenkomsten

21 JUNI 2022 – Kleurbeoordeling en overeenkomsten zijn voor elk
autoschadeherstelbedrijf twee belangrijke onderdelen binnen het
schadeherstelproces. Vanwege de subjectieve aard van kleur, is het moeilijk om een
perfecte overeenkomst te krijgen wanneer de kleur met het blote oog wordt
bepaald. Daar komt bij dat 8% van mannen wereldwijd kleurenblind is[1], wat de
kans op een foute kleurovereenkomst nog meer verhoogd. Rood-groen
kleurenblindheid is de meest voorkomende vorm, waarbij iemand moeilijk
onderscheid kan maken tussen rood en groen. Dat is zeer lastig bij een lakherstel.

Met het cloud-based digitale kleurmanagementsysteem van Axalta hoeven
autoschadeherstelbedrijven niet op het menselijk oog te vertrouwen bij het
matchen van kleuren. Met het systeem kunnen autoschadeherstelbedrijven kleuren
volledig digitaal en 100% draadloos ophalen en mengen. Axalta was de eerste die
een dergelijk systeem in 2019 op de markt bracht.

“Kleurenexpertise is één van Axalta’s kernactiviteiten die onze toonaangevende
premium lakmerken het snelste en meest productieve lakproces bieden.
Autoschadeherstellers gebruiken eerst een digitale spectrofotometer van Axalta om
de juiste lakkleur te bepalen voordat deze draadloos naar de online wereldwijde
kleurendatabase van Axalta wordt gestuurd. De kleurendatabase wordt continu
bijgewerkt; autoschadeherstellers kunnen de beste kleurenovereenkomst op een
smartphone of tablet selecteren en deze via wifi naar een IP-schaal sturen om de
kleur te mengen,” zegt Gregor Doerdelmann, Colour Service Manager bij Axalta
Refinish voor Europa, het Midden-Oosten en Afrika (EMEA).

Dankzij de naadloze integratie met het Daisy Wheel 3.0 is het met Axalta’s Digital
Colour Management nu ook mogelijk om kleuren volledig geautomatiseerd te
mengen.

De voorgevulde flessen van Cromax® Pro Basecoat, Spies Hecker Permahyd® Hi-
TEC Basecoat 480 en Standox Standoblue Basecoat zijn met het Daisy Wheel 3.0 -
de eerste 100% volautomatische mengmachine - direct klaar voor gebruik.
Autoschadeherstellers kunnen nauwkeuriger werken bij het mengen van kleuren,
wat resulteert in zuiniger gebruik door minder verspilling in de mengruimte.

“Axalta’s Digital Colour Management is cloudgebaseerd en in combinatie met het
nieuwe Daisy Wheel 3.0 van Fillon Technologies kunnen autoschadeherstellers voor
het eerst hun hele end-to-end kleurenmenging automatiseren”, zegt Doerdelmann.

Het volledig geautomatiseerde mengproces is eenvoudig en meer dan 50% procent
sneller. Hierdoor kunnen klanten een stuk efficiënter werken, de bezettingsgraad
van de spuitcabine optimaliseren en doorlooptijden verbeteren.
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Doerdelmann voegt toe: “Axalta blijft de grenzen binnen
autoschadeherstelbedrijven verleggen door al meer dan 150 jaar voorop te lopen
op het gebied van laktechnologie. Onze klanten verwachten zeer hoge
productprestaties en een voortreffelijke productiviteit – en dat leveren wij.”

Volledig geautomatiseerde kleurmenging met het Daisy Wheel 3.0 is nu beschikbaar
voor autoschadeherstelbedrijven in EMEA. Bij interesse kunnen
autoschadeherstelbedrijven voor meer informatie contact opnemen met hun Axalta
Refinish accountmanager.

Ga voor meer informatie over Axalta naar www.refinish.axalta.eu.

[1] https://www.colourblindawareness.org/colour-blindness/
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